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Sächsische Staatseisenbahn (S.St.E.)
1HKEF8JG
20481 S.St.E. stoomlocomotief VI K
Model van een smalspoorstoomloc uit serie VI K van de
Sächsische Staatseisenbahn. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschriften uit tijdperk I, met gemonteerde, geëtste
locborden. Aandrijving met twee krachtige, kogelgelagerde
Bühler-motoren, antislipbanden. Uitgerust met een mfx/
DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties, zoals
met de rijrichting wisselend frontsein, vuurkistverlichting,
cabineverlichting, rijgeluid, fluit en nog veel meer.
Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom. Veel gemonteerde details,
cabinedeuren en rookkastdeur kunnen open. Wereldwijd
gelimiteerd tot 399 stuks, met certificaat van echtheid.
Lengte over de buffers 41 cm.

Bijzonder model ter gelegenheid van het 100-jarige
jubileum van serie VI K.
Bij deze loc passende rijtuigen zijn personenrijtuig 31353
en 31354, meer rijtuigen in voorbereiding.
Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
€ 1.799,99 *
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locborden
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Zelfs de machinistencabine
van het model is liefdevol
en gedetailleerd
uitgevoerd –
inclusief machinist

Beide wagens met kleurstelling en opschriften getrouw
naar het origineel van de Sächsische Staatseisenbahn
De deuren op de platforms kunnen open en beide wagens
beschikken naast een complete interieurinrichting ook over
metalen wielstellen.

1G

31353 S.St.E. Personenrijtuig 3e klas
Model van een personenrijtuig 3e klas voor smalspoorbanen
van de Sächsische Staatseisenbahn.
Lengte over de buffers 58 cm.
€ 229,99 *
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31354 S.St.E. Personenrijtuig 4e klas
Model van een personenrijtuig 4e klas voor smalspoorbanen
van de Sächsische Staatseisenbahn.
Lengte over de buffers 58 cm.
€ 229,99 *
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Deutsche Reichsbahn (DR)
3HKEF8JG
20482 DR stoomlocomotief 99 685

• Bijzonder model ter gelegenheid van het 50-jarige

jubileum van LGB, eenmalige productie alleen in 2018.

Personenrijtuigen 36353 en 36354, de bagagewagens
30321 en 30322 en het panoramarijtuig 32350 zijn
wagens die bij deze loc passen.
Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
€ 1.799,99 *

© Gerhard Paul/Slg. Helge Scholz

Model van een smalspoorstoomloc uit serie 99.6 (voormalige Saksische VIk) van de DR. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk III. Aandrijving met twee krachtige,
kogelgelagerde Bühler-motoren, antislipbanden. Uitgerust
met een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties, zoals met de rijrichting wisselend frontsein,
vuurkistverlichting, cabineverlichting, rijgeluid, fluit en nog
veel meer. Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone
stoomuitstoot en cilinderstoom. Veel gemonteerde details,
cabinedeuren en rookkastdeur kunnen open.
Lengte over de buffers 41 cm.

frontsein
Met tweepunts
Gemonteerde,
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Hier vindt u meer informatie:
https://www.lgb.com/products/details/article/20482/
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3HKEFA8JG
20183 Stoomlocomotief 99 5602
Model van een stoomlocomotief Lenz-type i van de DR.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk III.
Aandrijving door een krachtige, kogelgelagerde Bühler-
motor op beide wielstellen. Antislipbanden. Voorzien van
een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties,

zoals digitaal schakelbaar frontsein, cabineverlichting en
wielsynchrone stoomuitstoot. Veel gemonteerde details,
cabinedeuren die open kunnen en veerbuffers.
Lengte over de buffers 25 cm.

• Nieuw met geluidsdecoder en
wielsynchrone stoomuitstoot.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
€ 639,99 *
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Rhätische Bahn (RhB)
6G

46895 RhB containerwagen Volg
Containerwagen van de RhB, beladen met een afneembare
koelcontainer van VOLG Konsumwaren AG. Natuurgetrouwe
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Wagen met nieuw
wagennummer. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 41 cm.
€ 179,99 *
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© Mediendienst RhB

Grizzly Flats Railroad
345EG

23131 Grizzly Flats stoomlocomotief CHLOE
Deze door Baldwin gebouwde loc is op Hawaï tot in de
jaren 40 gebruikt voor het vervoer van suikerriet. Daarna
ging deze locomotief naar de Grizzly Flats Railroad, een
museumspoorlijn bij San Gabriel in Californië. Daar was de
loc – samen met bijpassende personenrijtuigen – tot 2006
in gebruik. Sindsdien staat hij in het Orange Empire Railway Museum in de buurt van San Bernadino in Californië.
Model van de werkspoorloc „CHLOE” van de Grizzly Flats

Railroad in Californië. Uiterst gedetailleerde uitvoering met
voorbeeldgetrouwe kleurstelling en opschrift. Aandrijving
op beide aangedreven wielstellen door een krachtige
kogelgelagerde motor. Frontsein verlicht. Machinistfiguur
bijgeleverd.
Lengte over de buffers 28 cm.
€ 329,99 *
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30431 Grizzly Flats personenrijtuig 1e klas
Model van het 1e klas panoramarijtuig van de Grizzly Flats
Railroad. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschriften.
De rugleuningen van de stoelen kunnen net zoals bij het
voorbeeld worden omgeklapt, zodat de reizigers altijd in
de rijrichting zitten. Metalen wielstellen.
Lengte 19 cm.
€ 89,99 *

345G

32441 Grizzly Flats set personenrijtuigen
Treinstel bestaande uit 2 personenrijtuigen van de Grizzly
Flats Railroad, een wagen 2e klas en een wagen 3e klas.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschriften. Metalen
wielstellen.
Lengte elk 19 cm.

Samen met loc „CHLOE” 23131 en rijtuig 1e klas
30431 kan een complete trein worden nagebouwd,
zoals deze op de Grizzly Flats museumspoorlijn in
Californië werd gebruikt.

€ 149,99 * (2 wagens)
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Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.de

Kom, kijk en verbaas u:
Märklin opent de deuren in Göppingen. Beleef de rondleidingen door de fabriek langs de
bouw, de ontwikkeling en de voortgang van het nieuwe Märklineum en de speciale presentaties. Voor het hele gezin is er van alles te doen – wij verheugen ons op uw bezoek!

Open dag

Toegang tot de fabriek van 9.00 -16.00 uur
Actuele programma-informatie:: www.marklin.nl

14 en 15 september 2018
in Göppingen

agenda!
Zet het alvastnfoinrmuw
in. nl
atie: ww w. markl

Ac tuele programm

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.
* Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze informatie
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

a-i

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook
gedeeltelijk, verboden.
© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH.
In Duitsland geproduceerd.
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Bezoek het

met de voltooide eerste bouwfase en
de nieuwe Märklin-store en ervaar de BR 44
als imposant symbool in zijn nieuwe thuisstation!

2 december 2018 –
Internationale dag van de modelspoorbaan
Surf naar
www.tag-der-modelleisenbahn.de
voor informatie over acties en evenementen,
ook bij u in de buurt.

Een actuele verklaring van de tekens vindt u
op internet onder www.lgb.de
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb
Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteits
beheerssysteem krachtens de norm ISO 9001. Dit
wordt door TÜV Süd regelmatig aan de hand van
monitoringtesten gecontroleerd en gecertificeerd.
Zo heeft u de zekerheid dat u een gecontroleerd
kwaliteitsproduct koopt.

